SPRÁVA O VYHODNOTENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU
„SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU – EXHIBÍCIA
ORLOWSKI - PÁNSKY“
Túto aktivitu na popularizáciu stolného tenisu na Slovensku, s podporou SZST
a ďalších partnerov zorganizoval Okresný zväz stolného tenisu v Ružomberku. Akcia
prebehla v športovej hale T 18 6.4.2018 o 17 hod.
Cieľom projektu bolo spopularizovať stolný tenis ako šport, ktorý môžu hrať
skupiny ľudí v každom veku. Osobitne so zameraním na mládež. Pre účastníkov
exhibície nemohli byť lepším lákadlom také osobnosti, ako práve československé
legendy Orlowski s Pánskym. K ním sa pripojili v propagačnom vystúpení
najúspešnejší paralympionici Kánová s Riapošom s mládežníckymi, reprezentantmi
ŠKST Ružomberok Púchovanovou, Kováčovou, Divinskou a Šventom. Na záver
exhibície mali možnosť zahrať si populárny kolotoč samotní diváci s týmito
osobnosťami stolného tenisu. Pripojila sa k ním aj najúspešnejšia hráčka v histórii
Slovenska Alica Grófová – Chládeková vicemajsterka sveta.
Myslím, že akcia mala veľký úspech o čom svedčí cca 400 spokojných
divákov v hale, z rôznych kútov Slovenska. Zúčastnili sa ho aj najvyšší predstavitelia
mesta na čele s primátorom MUDr. Igorom Čomborom PhD. (okrem neho i ďalší traja
predchádzajúci primátori mesta) a predsedom športovej komisie JUDr. Ľubomírom
Kubáňom. Podujatie moderoval známy športový novinár Ing. Ján Svrček. Rovnako
záujem prejavili aj média, ktoré o podujatí informovali po celom Slovensku. RTVS
dokonca z podujatia urobila záznam do GBS. Pred akciou, a aj po nej urobilo
propagáciu rádio Regina. Okrem toho záznam robila aj Mestská televízia
Ružomberok. Krásne články sa objavili vo viacerých regionálnych novinách (všetky
boli odoslané na SSTZ) ako Spoločník, SME Liptov, Ružomberský magazín atď.
Na základe podpory SSTZ, KVST, OZST a viacerých menších sponzorov boli
vyrobené pamätné tričká a krásne kľúčenky (prívesok raketky) ktoré dostali všetci
účastníci exhibície. Boli vytlačené plagáty a podpis karty na exhibíciu. Vstup na
podujatie bol pre všetkých zdarma.
Vyúčtovanie akcie na SSTZ a všetkých podporovateľov, bolo odoslané
v zmysle smerníc.
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